
 

UMOWA 

 

zawarta w dniu ………………  roku w Krakowie, pomiędzy: 

 

Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 

60, NIP 675-11-57-834, REGON: 351381295, NIP: 675-11-57-834, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, reprezentowaną 

przez: 

1. Wojciecha Przybylskiego – prezesa zarządu 

2. Łukasza Słoniowskiego – wiceprezesa zarządu 

zwanym dalej „ Zamawiającym” lub „ KPT” 

a 

………………………………………………………………. zarejestrowaną w Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod nr. ………….., NIP ……………,  

reprezentowaną przez …………………………., zwanym dalej Wykonawcą, o następującej 

treści: 

 

§ 1.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia materiałów 

promocyjnych: notesów i kalendarzy na potrzeby KPT zgodnie z dostarczonym przez 

Zamawiającego projektem oraz opisem zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 

.............................. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt tłoczenia w formie elektronicznej do 5 dni 

od dnia podpisania umowy.  

 

§ 2.  

1. Umowa zostaje zawarta na okres do 30 września 2019 roku, w tym notesy w ilości 120 szt. 

zostaną dostarczone w terminie do 15 sierpnia 2019 r., natomiast pozostała część 

przedmiotu umowy, tj. notesy w ilości 380 szt. oraz kalendarze w ilości 200 szt., zostaną 

dostarczone w terminie do 30 września 2019 r. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przez jej wypowiedzenie w 

trybie natychmiastowym w przypadku, gdy jakość przedstawionego prototypu przedmiotu 

umowy będzie odbiegać od warunków opisanych z zapytaniu ofertowym. 

 

§ 3. 

1. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania Umowy przez Wykonawcę powinny być 

dostarczone Wykonawcy bez zbędnej zwłoki na każde żądanie Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła innej osobie bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego, 

przy czym zobowiązany jest powiadomić z dwudniowym wyprzedzeniem Zamawiającego 

o planowanym terminie dostawy. Dostawa odbędzie się w dniach i godzinach urzędowania 

Zamawiającego. 



4. Odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu Umowy odbędzie się w dniu dostawy i zostanie 

potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 

5. Odbiór przedmiotu Umowy obejmuje sprawdzenie zgodności przedmiotu Umowy z 

zapytaniem ofertowym. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli 

dostarczony przedmiot będzie niekompletny, niezgodny ze zapytaniem ofertowym z dnia 

.................... roku oraz uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego zgłaszanymi zgodnie z 

postanowieniami Umowy. Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy 

odbioru oraz wyznaczy Wykonawcy nowy termin dostawy przedmiotu Umowy. 

 

§ 4. 

1. Z tytułu należytego wykonania całości zleconych czynności w terminach określonych 

w §2 ust. 1 Umowy, Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości: 

............. zł (słownie: .................................................. zł) w tym należny podatek VAT. 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto w ciągu 14 dni od wystawienia 

faktury przez Wykonawcę i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w danym zakresie.  

3. Wartość Umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane 

z wykonaniem Umowy, łącznie z dostawą przedmiotu Umowy do siedziby 

Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym stanowi § 3 ust.4 

umowy.  

§ 5.  

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w ramach 

niniejszej Umowy jest: Barbara Wityńska-Słącz. 

 

§ 6. 

1. W wypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania 

poszczególnych zapisów umowy, wynikającej z winy Wykonawcy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto  

określonego w § 4 ust. 1 Umowy, z tytułu zamówienia zrealizowanego ze zwłoką lub 

nienależycie wykonanego za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu Zamawiający 

może: 

• wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu z zachowaniem 

prawa do kary umownej, o której stanowi ust. 1 lub  

• odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka przekroczy okres 14 dni oraz żądać kary umownej 

w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 

Umowy za wykonanie całości przedmiotu umowy, przy czym odstąpienie może 

nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w terminie do 30 dni od daty 

wystąpienia okoliczności będącej podstawą odstąpienia, 

• odstąpić od umowy jeśli Wykonawca pomimo zgłoszonych uwag w ramach prawa 

odmowy odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 6 nie usunie 

wskazanych w tym trybie wad,  przy czym odstąpienie może nastąpić w drodze 



pisemnego oświadczenia złożonego w terminie do 30 dni od daty wystąpienia 

okoliczności będącej podstawą odstąpienia, 

 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kary umownej z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

5. Strony ustalają, iż maksymalna wysokości naliczonej kary umownej nie przekroczy 50% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy.  

 

§ 7.  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy prawo autorskie 

§ 9.  

Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 


